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Anul 2017 reprezintă o dublă provocare atât pentru noi, ca şi Autoritate
de Management, cât şi pentru dumneavoastră, în calitate de beneficiari
direcţi şi indirecţi, potenţiali beneficiari, parteneri şi colaboratori: crearea
condiţiilor necesare accesării tuturor
liniilor de finanţare deschise în cadrul
Programului Operaţional Capacitate
Administrativă 2014-2020, ceea ce va
avea ca efect eficientizarea administrației publice, creșterea calităţii şi
eficienţei furnizării de servicii, orientată pe rezultate.
De altfel, POCA și-a propus să ridice
nivelul de încredere a cetăţenilor în
administraţia publică prin impactul
avut asupra funcţionării instituţiilor,
prin îmbunătăţirea receptivităţii faţă
de nevoile cetăţeanului, având astfel
efecte pozitive semnificative asupra
dezvoltării socio-economice.
Avem viziunea clară pentru a putea
orienta eforturile proprii, avem strategii, metodologii care subliniază rolul

important ce revine valorificării
potenţialului de absorbţie a fondurilor europene, avem de partea noastră
experienţa şi succesul din anterioara
perioadă de programare.
Viziunea noastră este aliniată strategiilor de dezvoltare regională şi
naţională, dar şi directivelor şi principiilor europene.
Echipa Autorităţii de Management
utilizează şi
diseminează informaţiile relevante şi cu un impact
pozitiv asupra absorbţiei fondurilor
structurale în rândul beneficiarilor,
partenerilor, potenţialilor beneficiari
şi a publicului larg.
Unul dintre canalele media pe care îl
utilizăm îl reprezintă acest buletin
informativ (newsletter) care îşi
propune să aducă în faţa dumneavoastră date, informaţii, aspecte
relevante şi de actualitate legate de
activitatea noastră, aspecte legate de
acţiunile de comunicare, strâns

corelate cu strategia şi planul din
acest domeniu, situaţia plăţilor
efectuate către beneficiari, calendarul lansărilor operaţiunilor finanţate
în cadrul acestui program operaţional, exemple de bună practică/studii
de caz, repere de viitor.

De-a lungul timpului, buletinul
informativ va prezenta modalitățile
în care sunt implementate proiectele
beneficiarilor, diferitele probleme
legate de monitorizarea acestora,
mecanismele financiare din perioada
de implementare, modalitatea de
completare a formularelor oficiale şi
a graficelor de raportare și rambursare, stadiul derulării contractelor de
finanțare, dificultățile întâmpinate
pe parcursul procedurilor de achiziții publice, probleme de comunicare.
Buletinul informativ va fi orientat
spre accesibilizarea tuturor informaţiilor ce privesc finanţarea din
POCA 2014-2020.

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
553,19
milioane euro

OBIECTIVELE SPECIFICE

din Fondul Social
European

Axa prioritară 1

326,38
mil.

•Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu
SCAP;
•Dezvoltarea și implementarea de politici și instrumente unitare și moderne de management al
resurselor umane;
•Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de
management la nivelul instituțiilor din sistemului judiciar;
•Creșterea transparenței și responsabilității sistemului de achiziții publice în vederea aplicării
unitare a normelor și procedurilor de achiziții publice și reducerea neregulilor în acest domeniu.

Axa prioritară 2

187,69
mil.

•Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează
procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP;
•Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice;
•Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea
îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Axa prioritară 3

39,11 mil.

•Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA;
•Asigurarea publicității PO CA, a informării și sprijinului pentru beneficiari și potențialii

beneficiari.
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Proiecte depuse la 30.06.2017
Au fost depuse în total 383 de cereri de finanțare, fiind încheiate 36 de contracte în valoare eligibilă totală de
642,176,914 lei.
Pe Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente au fost depuse 287 de cereri de finanțare, aflate în
diferite stadii ale procesului de evaluare. Au fost încheiate până acum 29 de contracte, în valoare eligibilă totală de
471,827,692 lei, fiind efectuate plăți în valoare de 38,675,380 lei.
Pe Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente au fost depuse 90 de cereri de
finanțare, aflate în diferite stadii ale procesului de evaluare. Au fost încheiate până acum 4 contracte, în valoare eligibilă
totală de 20,449,221 lei, fiind efectuate plăți în valoare de 965,982 lei.
Pe Axa prioritară 3 – Asistență tehnică au fost depuse 6 de cereri de finanțare, aflate în diferite stadii ale procesului de
evaluare. Au fost încheiate până acum 3 contracte, în valoare eligibilă totală de 149,900,000 lei, fiind efectuate plăți în
valoare de 10,635,675 lei.
In cadrul cererilor de proiecte competitive lansate în anul 2017, au fost depuse proiecte, în valoare totală de 357,33 mil.
lei, distribuite astfel:
= 240 proiecte în cadrul CP 2/2017, în valoare totala de 227,72 mil. lei;
= 19 proiecte în cadrul CP 3/2017, în valoare totala de 99,38 mil lei;
= 64 proiecte în cadrul CP 4/2017, în valoare totala de 30,23 mil. lei.

Rubrica de întrebări frecvente a fost actualizată concomitent cu primirea solicitărilor de clarificări pe fiecare dintre apelurile
deschise, fiind accesibilă la link-ul http://poca.ro/cadru-strategic/intrebari-frecvente/ .
Sprijin pentru beneficiari și potențiali beneficiari
- telefonic: aproximativ 400 de solicitări şi răspunsuri;
- prin adresa de e-mail amdca@poca.ro: peste 350 de solicitări şi răspunsuri;
- prin helpdesk MySMIS: aproximativ 100 solicitări şi răspunsuri.
Transparență în implementarea proiectelor POCA
În aplicarea prevederilor art. 115, alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, autoritatea de management publică Lista
operațiunilor selectate și finanțate în cadrul POCA, cu informații actualizate periodic, accesibile la link-ul http://poca.ro/cadru
-strategic/lista-operatiunilor-selectate-si-finantate/ .
Astfel, lista operațiunilor conține informații privind denumirea beneficiarului finanțării, titlul operațiunii (proiectului), un rezumat al proiectului, data de începere și cea de finalizare a operațiunii, cheltuielile totale eligibile, rata de cofinanțare a Uniunii
Europene, locul de implementare.
De asemenea, date actualizate despre situația periodică a plăților efectuate de autoritatea de management pentru fiecare operațiune se regăsesc la link-ul http://poca.ro/monitorizare-program/plati-catre-beneficiari/ .
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Caravana POCA
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) derulează proiectul „Sprijin
pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38”. Una dintre activitățile majore ale
acestui proiect a vizat organizarea unor evenimente de tip caravană în mai multe orașe din regiunile României, ce au avut ca
obiectiv transmiterea optimă a informațiilor relevante privind POCA 2014-2020, astfel încât să se asigure o utilizare eficientă a
fondurilor alocate.
În perioada mai – iulie 2017, s-au desfășurat 8 evenimente (12 mai—Târgoviște; 18 mai - Buzău; 25 mai - Suceava; 8 iunie Baia Mare; 14 iunie - Arad; 29 iunie—Târgu Jiu; 5 iulie - București; 11 iulie - Alba Iulia), la care au participat reprezentanţi din
AMPOCA, ai primăriilor din regiune, președinți și consilieri din cadrul consiliilor județene, experți din departamentele de accesare fonduri europene din cadrul instituțiilor publice locale, precum și din sistemul judiciar, presa locală.
Evenimentele au vizat conștientizarea, prin intermediul instrumentelor de comunicare și informare, a intervențiilor ce pot fi
finanțate prin POCA, urmărindu-se creșterea capacității administrative a autorităților și instituțiilor publice din România în vederea implementării demersurilor de reformă. Organizarea campaniei de informare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari POCA în diferite localități din regiunile României a avut ca scop furnizarea unor informații complete, clare şi actuale,
în vederea implementării/elaborării unor proiecte viitoare de calitate.
În perioada următoare, AM POCA va organiza 9 evenimente în București, de tipul workshop-urilor, dedicate beneficiarilor
POCA, pe tematici specifice implementării proiectelor, comunicării, derulării procedurilor de achiziții publice, monitorizării
indicatorilor, a neregulilor, completării cererilor de rambursare, MySMIS, egalității de șanse și nediscriminării, dezvoltării durabile.
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În numărul de astăzi, Maria - Gabriela Fetche ne împărtășește din experiența sa și a colegilor săi despre ceea ce presupune activitatea de ofiţer de proiect în cadrul AM POCA
Doamna Maria - Gabriela Fetche își desfășoară activitatea ca ofițer de proiect în cadrul Serviciului Evaluare și Contractare Proiecte al Autorității de Management pentru
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 — 2020, din anul 2011. A absolvit studiile universitare în specializarea Arhivistică - Istorie, iar studiile postuniversitare în Managementul Sectorului Public. Totodată, a urmat cursuri de specializare în
domeniile: evaluare proiecte, management de proiect, management financiar, achiziții
publice, precum și cursuri de perfecționare în domeniile antifraudă și integritate.

Ce înseamnă activitatea echipei de implementare
a unui proiect?
Care este rolul unui ofițer de proiect?
Factorul uman reprezintă o resursă importantă de care depinde succesul unui proiect,
iar implementarea acestuia este, fără îndoială, o provocare - atât pentru echipa de implementare, cât și pentru ofițerul de proiect. Pe de o parte, echipa de implementare
reprezintă rotița care pune în mișcare întreg mecanismul de implementare al unui proiect, prin coordonarea eforturilor întregii echipe cu scopul atingerii rezultatelor propuse, utilizând eficace și eficient resursele disponibile. De aceea, în cadrul echipei de
implementare este esențial să fie clare sarcinile principale pe care fiecare membru al
echipei de implementare trebuie să le îndeplinească, să existe o comunicare eficientă
între membrii echipei, precum și să existe sprijinul din partea conducerii în diferite
etape ale implementării. De cealaltă parte, ofițerul de proiect desemnat de către AM
POCA are o paletă largă de activități ce îi revin, începând din faza imediat următoare
depunerii cererii de finanțare, parcurgând etapele de verificare – evaluare – contractare
- asistare și ajungând până la momentul în care proiectul se finalizează. În fapt, munca
ofițerului de proiect presupune o reală implicare, prin asistarea pas cu pas a beneficiarilor în implementarea proiectelor, de dedicare pentru fiecare proiect în parte, astfel
încât să se asigure că acel proiect își va atinge obiectivul și se va finaliza, dacă se poate, fără corecții financiare.

Ce experiență, pregătire au ofițerii de proiect?
În cadrul Serviciului Evaluare și Contractare Proiecte își desfășoară activitatea 12 ofițeri de proiect, coordonați de un șef de serviciu. Media de vârstă a echipei de ofițeri de
proiect este una care îmbină în mod fericit vivacitatea și entuziasmul tineresc cu experiența matură. Tocmai pentru că suntem o echipă și lucrăm împreună, experiența celor
mai vechi este preluată în mod firesc de cei noi, astfel că, la finalul zilei, transferul de
cunoștințe ne face la fel de experimentați și, trebuie să recunoaștem, în unele probleme
la fel de neștiutori.
Profesional, provenim din cele mai diverse domenii: juridic, economic, administrativ,
tehnic, fiecare dintre noi parcurgând, pentru specializarea profesională specifică,
cursuri în domenii cum sunt: management de proiect, achiziții publice, management
financiar, evaluator de proiecte, audit intern.

Să ne cunoaştem şi
mai bine!
Respectând principiul transparenţei
şi din dorinţa de a
fi mai aproape de
beneficiarii, potenţialii beneficiari, partenerii şi
colaboratorii POCA, în fiecare număr al acestui buletin informativ,
ne-am propus să
vă prezentăm aspecte ce ţin de activitatea fiecărui
compartiment!
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Cum au fost începuturile activității de implementare pentru
PO CA?
Începuturile acestei activități nu au fost lipsite de provocări importante. In fapt, chiar
și acum, când unele dintre proiectele noastre au ajuns la maturitate și mai au doar
câteva luni de implementare, suntem conștienți că dificultățile trebuie să le gestionăm
până la final. În ceea ce privește POCA, regulile sunt sensibil schimbate față de perioada de programare anterioară, mai ales în privința prevederilor cadrului legislativ.

Există diferențe între responsabilitățile pe care le aveau ofițerii
de proiect în perioada anterioară de programare (PODCA)
și cele pe care le au în actuala perioadă (POCA)?
In noua perioadă de programare au fost păstrate majoritatea atribuțiilor pe care ofițerii de proiect le aveau și înainte. Diferența, însă, o constituie noul cadru legislativ
european și național, pe care fiecare dintre noi trebuie să îl internalizăm cât mai rapid
în specializarea noastră profesională, pentru a fi de un folos real beneficiarilor noștri
într-un termen imediat.

Care sunt cele mai mari realizări ale echipei din perioada
anterioară?
Realizările noastre se văd atât în cifrele de absorbție, cât și în numărul mare de proiecte finalizate cu succes. Nu în ultimul rând, în interacțiunile cu beneficiarii noştri
ni s-a comunicat în repetate rânduri faptul că POCA se dovedește a fi ”cel mai iubit”
program, aprecierile mergând deopotriva către echipa autorității de management.

Care au fost cele mai dificile provocări?
Dacă ne referim la provocările PODCA, putem spune că numărul mare de proiecte
gestionate raportate la resursa umană insuficientă. In ceea ce privește POCA, până
acum ne-am confruntat în special cu probleme legate de reguli/legislație nouă și sisteme informatice care încă se adaptează solicitărilor utilizatorilor.

Care sunt speranțele/țintele pe care le are echipa în ceea ce

privește PO CA?
Echipa AM POCA lucrează susținut pentru atingerea cu succes a rezultatelor programului operațional. De aceea, speranța noastră pentru actuala perioadă de programare
este să ne menținem și chiar să ne depășim bunul nume pe care ni l-am creat în rândul
beneficiarilor noștri, să îi susținem cu adevărat pe drumul greu pe care îl presupune
implementarea unui proiect, pentru a ne putea păstra locul în fruntea clasamentului
absorbției fondurilor din România.

Pe viitor, buletinul informativ POCA se va axa pe rolul
esențial pe care îl dețineți
dumneavoastră, beneficiarii
de proiecte, în implementarea cu succes a acestora, implementare ce presupune
un management responsabil
şi performant, orientat spre
eficienţă şi colaborare cu
toate entităţile implicate.
Exemplele de proiecte „de
succes” POCA care vor figura în paginile buletinului
informativ vor reprezenta,
de altfel, dimensiunea concretă a efectelor pe care finanţarea din partea Uniunii
Europene le poate produce.

Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Capacitate Administrativă
Telefon: 021.310.40.60, interior 11979 (secretariat) | 021.310.40.62 (helpdesk)
Fax: 021.310.40.61 | Email: amdca@poca.ro, www.poca.ro
Adresa: Piaţa Revoluţiei nr.1A, sector 1, București, intrarea D

Instrumente în ajutorul beneficiarilor
- Manualul de Identitate Vizuală Manualul prezintă elemente obligatorii pentru promovarea identității vizuale a Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014 – 2020, inclusiv elemente grafice, reguli de utilizare a acestor elemente
precum și situațiile în care pot fi excepțiile de la aceste reguli.
Elaborarea acestui manual are ca scop sprijinirea, în principal, a beneficiarilor Programului Operațional
Capacitate Administrativă 2014 - 2020, respectiv autorități și instituții publice centrale și locale, de la nivelul județelor și municipiilor, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituții de
învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, precum și instituțiile din sistemul judiciar și a Autorității de Management pentru Programul
Operațional Capacitatea Administrativă în aplicarea și respectarea măsurilor de informare și comunicare.
Manualul de identitate vizuală a programului conține un set de instrucțiuni, reguli și recomandări de aplicare și dezvoltare a elementelor vizuale ale programului privind semnătura vizuală, specificații pentru culori, fonturi acceptate, spațieri impuse.
Manualul conține o secțiune ce prezintă principalele modele de documente de informare și comunicare
folosite în cadrul proiectelor finanțate prin POCA. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea
activităților de informare și publicitate în legătură cu asistența financiară nerambursabilă obținută prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă, în conformitate cu cele prevăzute în cadrul cererii de
finanțare.

Beneficiarul este responsabil pentru informarea atât a publicului general, cât și grupului țintă al activităților pentru care s-a obținut finanțarea, despre proiectul derulat în cadrul Programul Operațional Capacitate
Administrativă, prin Fondul Social European și este obligat să utilizeze, pentru toate materialele de informare și comunicare realizate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, indicațiile tehnice din Manualul de identitate vizuală a POCA.
Documentul complet poate fi accesat integral la următoarea adresă:
http://poca.ro/implementare-proiecte/manual-de-identitate-vizuala-poca-2014-2020/

